Súmula vinculante 49-STF
Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL /
DIREITO EMPRESARIAL
LIVRE CONCORRÊNCIA
Súmula vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede
a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
STF. Plenário. Aprovada em 17/06/2015.
Conversão da súmula 646 do STF
A conclusão exposta nesta SV 49 já era prevista em uma súmula “comum” do STF, a súmula 646 do STF (de
24/09/2003) e que tem a mesma redação.
O Plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas “comuns” com o objetivo de
agilizar os processos e pacificar os temas. Essa foi uma das escolhidas.
Competência municipal para ordenamento urbano
Os Municípios possuem competência para realizar o ordenamento urbano, ou seja, possuem competência
para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e ocupação do solo urbano. Isso está
previsto no art. 30, VIII, da CF/88:
Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
Uma das formas de se fazer o ordenamento urbano é por meio do zoneamento.
Zoneamento urbano consiste na divisão da cidade em áreas nas quais podem ser realizadas determinadas
atividades. Ex: o Município poderá estabelecer que determinado bairro será considerado área residencial;
outra região da cidade será reputada como área comercial; outra localidade será prevista como área
industrial e assim por diante.
Na maioria dos Municípios este zoneamento não é extremamente rígido porque as cidades não nasceram
planejadas e nos diversos locais já havia tanto casas residenciais como estabelecimentos comerciais/industriais.
Assim, o mais comum é vermos áreas mistas em que existe mais de um tipo de imóvel.
O zoneamento urbano, em regra, é válido porque se trata de competência prevista na CF/88, além de ser
salutar já que organiza a vida na cidade.
Livre concorrência
O ordenamento e o zoneamento urbanos não podem, contudo, violar direitos e garantias constitucionais,
sob pena de serem ilegítimos.
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Logo que a CF/88 foi editada, alguns Municípios, sob o pretexto de fazerem o ordenamento do solo
urbano, editaram leis proibindo que, em determinados áreas da cidade, houvesse mais de um
estabelecimento comercial do mesmo ramo empresarial. Ex: no bairro “X” só poderia haver um
supermercado.
O STF considerou que tais previsões são inconstitucionais por violarem a livre concorrência, que é um
princípio protegido pela CF/88:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
IV - livre concorrência;
O Município, ao proibir que um estabelecimento comercial se instale em determinada área da cidade pelo
simples fato de já existir outro ali funcionando, impede a livre concorrência entre os empresários.
Além disso, tal medida viola o princípio da isonomia e não trará qualquer benefício para o ordenamento
urbano nem para a população local.
Exemplo concreto:
O Município de Joinville (SC) editou lei proibindo que novas farmácias se instalassem a menos de 500m de
outra. Essa lei municipal foi considerada inconstitucional.
Segundo explicou o Min. Ilmar Galvão, o Município possui competência para o zoneamento, podendo
impedir o exercício de certas atividades na zona urbana. No entanto, essa competência “não pode chegar
ao ponto de impedir a duplicidade, ou até a multiplicidade de estabelecimentos do mesmo ramo, numa
mesma área, o que redundaria em reserva de mercado, ainda que relativa, e, consequentemente, em
afronta aos princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade de exercício das
atividades econômicas, que informam o modelo da ordem econômica consagrado a Carta da República
(art. 170 e parágrafo, da CF).” (STF. 1ª Turma. RE 203909, julgado em 14/10/1997).
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